BERLÍNSKÉ - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ, BERANÌNÉ A VIBROVANÉ ZÁPORY, STØÍKANÝ BETON
BERLIN WALLS, BORED, PILE DRIVEN, VIBRATED BRACING, BULKHEAD WALLS, SHOTCRETE

Beranìní a vibrování patøí ve
speciálním zakládání staveb mezi
progresivní technologie a je v nìm
dosahováno znaèných výkonù.
Ocelové štìtovnice rùzných
typù, z nichž nejbìžnìjší jsou
Larsen 22, IIIn a IVn, se používají
pro zachycování zemního a zvláštì
vodního tlaku. Ze štìtovnic se
provádìjí tìsnicí a pažicí stìny,
jednoduché a dvojité štìtové stìny
pro pozemní i vodohospodáøské
stavby. Štìtové stìny se kotví nebo
rozpírají. Štìtovnice se beraní
pomocí tìžkých beranidel,
montovaných na pásovém nosièi,
nebo se vibrují vysokofrekvenèními
vibrátory, které se zavìsí na pásový
jeøáb nebo autojeøáb.
Optimální hloubka pro beranìní
je 8 až 12 m, ovšem je možné

dosahovat i vìtších hloubek, a to i v
tìžkých základových pùdách, jako
jsou štìrky, jíly a zvìtralé horniny
skalního podkladu. Vibrování se
dává pøednost zejména v blízkosti
objektù. Kmitání vibrátoru lze mìnit
tak, aby nedošlo k rezonanci s
vlastním kmitáním objektu, èímž se
zabrání poškození objektu. Úèinek
vibrováni je možno zvyšovat
vplachováním. Vibrováním se pøi
použití tìsnicí smìsi a speciálnì
upraveného ocelového profilu
provádìjí tenké tìsnicí stìny.
Po vybudování objektu se
zaberanìné štìtovnice vytahují a
mohou se znovu použít. Trvalé
konstrukce z ocelových štìtovnic
tvoøí nábøežní zdi.
Vibrováním a beranìním se
také osazují prefabrikované piloty.

In special construction
foundations, lagging and vibration
belong to the most progressive
techniques and with today's
mechanization can achieve marked
output.
Steel piling sheets of various
types, of which the most typical are
Larssen 22, IlIn and IVn, are used for
supporting ground and especially
water pressure. Diaphragm and
lagging walls are carried out from
piling sheets, simple and double
piling sheets for surface and water
management constructions. Piling
sheets are anchored or strutted.
Piling sheets are lagged with the help
of heavy driving rig, mounted on a
tracked vehicle, or are vibrated using
high-frequency vibrating equipment,
which is suspended on a tracked

crane or an autocrane.
The optimal depth for lagging is
8 to 12 m, of course it is possible to
go deeper even in difficult
foundation soils like gravel, clays
and weathered rock foundations.
We prefer to employ vibration
techniques especially with respect
to the proximity of other
constructions. The frequency of the
vibrations can be changed so that it
does not resonanate with a nearby
object's own frequency, which could
lead to damaging. The effect of
vibration can be increased with
flushing. Thin diaphragm walls are
carried out using vibration with the
use of seali ng mater ials and
specially modified steel profiles.
Sheet-pile walls mostly serve
as a temporary constructions which
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Záporové pažení stìn o výšce 4
až 12 m je v praxi nejekonomiètìjší.
Zápora je svislý nosný prvek, obvykle
vytvoøený z válcovaného profilu I 400,
2 x U nebo HEB. Zápora je osazena v
osové vzdálenosti po 1,8 až 2,5 m.
Døevìné hranoly - pažiny vyplòují plošnì stìnu pažení mezi záporami.
Výjimeènì se osazují ocelové pažiny
typu Union. Pažení je osazováno
postupnì v návaznosti na hloubení
s t a v e b n í j á m y. Vo d o r o v n ý m
pr op oj en ím je dn ot li vý ch zá po r
ocelo vými pøevá zkami lze osadi t
zemní kotvy do míst mimo zápory.
Zapuštìné zápory a hlavy kotev
umožòují vytvoøit hladkou plochu svislé
paži cí stìn y. Doèa sné zápo rové
pažení je možno po vybudování
podzemních èástí stavby odstranit.
Pažicí konstrukci postupnì
rozebereme, odøízneme kotvy a vytáhneme zápo ry. Zápo rové paže ní,
upravené støíkaným betonem, vytvoøí

hladký podklad pro izolaci stavebního
objektu.
Braced lagging is one of the most
economical ways for lagging the walls of
a construction pits.
It consists of
perpendicular load bearing elements
braces usually formed by a columnar
profile, I, 2 x U, or H beam, placed at
distances, center on, of 1.8 to 2.5 m. The
horizontal elements are formed from
lagging, which are usually created with
wooden beams. In exceptional cases
Union type steel lagging elements can be
used, which with gradual excavation are
placed between the braces and anchored
or spanned. Braced lagging is suggested
to temporarily lag construction pits, where
it is possible to remove following the
co mp le ti on o f th e un de rg ro un d
construction. The lagging is gradually
removed, anchors cut and the braces
pulled out. Braced lagging can be left in
the ground and a smooth surface can be
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Pøíèný øez dvojité nasazené jímky spøažené táhly
Cross section of double sheet pile wall cofferdam with rods

Dvojitá nasazená jímka spøažená táhly
Double sheet pile wall cofferdam with rods
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